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Изх.№……………………….. 

……………………………….. 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А      З А П И С К А 

от 

БОЯН  РАДОЕВ КЕХАЙОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

Относно: Утвърждаване на  датите за Двадесетия Юбилеен Национален  

фолклорния фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие   в 

гр.Неделино - 3, 4 и 5 септември 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОДПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

        Тази година предстои да  отбележим едно значимо за община Неделино културно 

събитие - провеждането на    Двадесетия Юбилеен  Национален фолклорен фестивал за 

двугласно пеене и народна песен с международно участие. 

       Честването на Националният  фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна 

песен стана традиция и запазена марка на община Неделино. 

       Той се организира и провежда под патронажа на Министерство на 

културата.Посветен е на неделинския двуглас - уникална песенна проява на българския 

фолклор, предложен за вписване в Представителния списък на ЮНЕСКО. 

      В Националния фолклорен фестивал в гр.Неделино са участвали международни 

групи от Македония, Турция, Гърция, Литва, Швейцария, Румъния, Молдова, Кипър  и 

фолклорни състави и изпълнители от всички области на страната. 

      В културния календарен план на община Неделино за 2021 г. са заложени датите за 

провеждането на  Двадесетия Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно 

пеене и народна песен с международно участие  - 3,4 и 5 септември. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Във  връзка с гореизложеното Ви предлагам да  вземете следното  

 

 ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:  

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Неделино:   

 Утвърждава  датите  за провеждане на  Двадесетия Юбилеен  Национален 

фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в 

гр.Неделино  за 3, 4 и 5 септември  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

БОЯН КЕХАЙОВ  

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


